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Bijlage(n) 

Geachte heer van der Kallen, 

In uw brief van 18 juni 2014 stelt u ons vragen over Diversen-2014-5. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als 

volgt. 

1. Is het niet mogelijk voor iedere wijk prominent op de gemeentelijk website te plaatsen wie de wijkagent is en hoe 

deze te bereiken is? 

Antwoord: Wij zijn van mening dat dit niet op de gemeentelijke site hoort te staan en dat het beheer en het 

communiceren hiervan een politietaak is. Wij willen voorkomen dat onze site een portal wordt met allemaal 

verwijzingen (nu is het de politie, straks waterschap, etc. om wat voorbeelden op te noemen). 

Op de site van de politie wordt het trouwens al op duidelijke wijze gecommuniceerd: 

http:ZZwww.politie.nlZwiikaqenten?qeoque^ 

2. Kan het proefproject met een inleverapparaat in Bergen op Zoom navolging krijgen, bijvoorbeeld op de school nabij 

het Ravelijn? 

Antwoord: Met het Prinsentuin in Halsteren vinden gesprekken plaats over de plaatsing van een apparaat voor 

drankverpakkingen. Wanneer dit leidt tot een proefplaatsing zal het effect hiervan gevolgd kunnen worden en kan dit 

systeem ook aan andere scholen worden getoond. 

3. Neemt de gemeente met betrekking tot reststroken gemeentelijk groen wel eens initiatief om tot overdracht van 

eigendom en onderhoudsverplichting te komen? 

Antwoord: De gemeente neemt geen structurele initiatieven voor de overdracht van eigendommen en/of een 

onderhoudsverplichting. Er spelen meerdere belangen binnen de openbare ruimte, denk bv aan kabels en leidingen, 

groenstructuren, hoeveelheid groen in de wijk, boomstructuren etcetera. Dit betekent dat voor ieder perceel maatwerk 

verricht moet worden om te bezien of dit voor overdracht van eigendommen en/of een onderhoudsverplichting in 

aanmerking komt. Daar is geen personele capaciteit voor beschikbaar. Wel is de gemeente aangesloten bij de 

"participatiekaart". Deze kunt u vinden op www.participatiekaart.nl, hierop kunnen burgers, verenigingen van eigenaren 

of bedrijven een initiatief plaatsen om te participeren in de openbare ruimte. In veel gevallen wordt dit door de 

gemeente gefaciliteerd. 

4. Als er inderdaad de regel is dat opladers geen parkeergeld hoeven te betalen en geen vergunning nodig hebben wil 

de BSD-fractie graag weten wat hier voor de motieven zijn. 

Vragen 



Antwoord: Op 8 april 2014 hebben wij het beleid Laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte 
vastgesteld. 
In het beleidstuk is de volgende passage opgenomen: 
Parkeerbeleid. Indien op een parkeerplaats sprake is van betalingsregeling dient ook tijdens het gebruik van de 
oplaadplaats een geldig parkeerbewijs aanwezig te zijn. Om anderen ook gelegenheid te geven hun voertuig te laden 
dient men nadat de wagen geladen is, de laadplaats vrij te maken (alleen parkeren in combinatie met laden). 
Het is dus niet toegestaan om op een oplaadplaats te staan zonder op te laden en geldig parkeerbewijs. 
Ook als men oplaadt dient men parkeergeld te betalen en/of een geldige parkeervergunning te hebben. 

5. Hoe wordt de (plastic) afvalinzameling geregeld voor mensen die wel ingeschreven staan, maar niet beschikken 
over een woonadres met een huis en dus niet over een Saverpas beschikken? 
Antwoord: Personen die binnen de gemeente staan ingeschreven als gebruiker van een object ontvangen een 
belastingaanslag voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. Wanneer afvalstoffenheffing wordt betaald heeft men ook de 
beschikking over inzamelmiddelen en een Saverpas. De ondergrondse perscontainers staan overigens alleen op de 
locaties waar het meeste kunstsof wordt ingezameld. Op andere kleinere locaties blijven de bovengrondse oranje 
containers toegankelijk zonder hiervoor een pas nodig te hebben. De inzameling van afval bij campings valt doorgaans 
niet onder de afvalstoffenheffing. Hiervoor dient de campinghouder zelf zorg te dragen. Wel is het de moeite waard om 
in samenspraak met Saver de campings te benaderen om de mogelijkheden voor het gescheiden inzamelen van afval 
na te gaan. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
secretaris^ A . X burgemeester, secret burgemeester, 
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